Účinnost dne: 6. 8. 2013

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Naše sp.zn.:
S-JMK 36299/2013 OŽP-Cib

Naše č.j.:
JMK 36299/2013

Vyřizuje/linka
Ing. Michal Cibulka/2690

v Brně dne:
16. 7. 2013

Opatření obecné povahy
Vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Svratka a Svitava v k.ú. Modřice,
Holásky a Chrlice
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d), ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. o)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen vodní zákon) na návrh správce vodního toku, tj. podniku Povodí Moravy, s.p., se
sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, vyhotoveného dne 27.3.2013, pod zn. PM012538/2013210/Jel, nově
vymezuje
v souladu s § 66 odst. 2, 7 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o
způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
aktivní zónu záplavového území toku
Svratka a Svitava v k.ú. Modřice, Holásky a Chrlice,
v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10000
v mapových podkladech vypracovaných podnikem Povodí Moravy, s.p., v březnu 2013, číslo
výkresu AZ.1. V legendě tohoto podkladu je vyznačena jako: „AKTIVNÍ ZÓNA“.
Do dokumentace (mapových podkladů záplavového území a aktivní zóny toku Svratka a
Svitava) je možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, kancelář 408A (průchodem do budovy IMOSu). Dále je
možné předmětnou aktivní zónu záplavového území zobrazit na internetových stránkách
Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz).
Zároveň zaniká aktivní zóna záplavového území toku Svratka a Svitava v v k.ú. Modřice,
Holásky a Chrlice vymezená opatřením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí, č.j.: JMK 14939/2009, vyhotoveným dne 29. 1. 2010.
Dotčené katastrální území:
Modřice, Holásky, Chrlice
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O D Ů V O D N Ě N Í:

Podáním ze dne 27.3.2013 Podnik Povodí Moravy, s.p., předložil Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, návrh změny vymezení aktivní zóny
záplavového území vodního toku Svratka a Svitava v k.ú. Modřice, Holásky a Chrlice. Aktivní
zóna záplavového území vodních toků Svratka a Svitava v daném území byla stanovena
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, opatřením č.j.: JMK 142939/2009, vyhotoveným
dne 29. 1. 2010.
Podnik Povodí Moravy, s.p., uvedenou navrženou změnu odůvodnil tím, že
aktualizace aktivní zóny spočívá v úpravě jejího rozsahu dle protipovodňových opatření
v předmětné lokalitě. Dále byla zpřesněna aktivní zóna v k.ú. Holásky a Chrlice dle
podrobnějších geodetických informací a podkladových map. Nové vymezení aktivní zóny
toků Svratka a Svitava v dané lokalitě, tak více odpovídá skutečnému stavu v terénu.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, požádal dotčené
orgány o vyjádření k předmětnému záměru přípisem č.j. JMK 47488/2013, ze dne 22.4.2013.
Následně byl návrh opatření obecné povahy č.j. JMK 70034/2013, ze dne 14. 6. 2013,
zveřejněn na úředních desce Jihomoravského kraje a na úředních deskách dotčených obcí.
Rozsah návrhu byl také zveřejněn na mapovém portálu Jihomoravského kraje.
V průběhu řízení byly shromážděny následující doklady:
- návrh podniku Povodí Moravy, s.p., v analogové i digitální formě;
- vyjádření Magistrátu města Brna, OÚPR, č.j.: MMB/0154355/2013/Pt, ze dne 13. 5. 2013;
- vyjádření Městské části Brno-Chrlice, č.j.: MCBCHR/01343/13/Kaš, ze dne 9. 5. 2013;
- stanovisko Úřadu městské části města Brna, Brno-Tuřany, odboru stavebního a
technického, č.j.: MČBT/3639/2013, ze dne 29. 5. 2013 a č.j.: MČBT/4460/2013, ze dne
8. 7. 2013.
V uvedeném vyjádření Magistrátu města Brna, OÚPR a Městské části Brno-Chrlice je
konstatováno, že k předloženému záměru nejsou připomínky.
Ve výše uvedeném stanovisku Úřadu městské části města Brna, Brno-Tuřany je
uveden výpis z usnesení rady městské části Brno-Tuřany: „Rada nesouhlasí se změnou
vymezení aktivní zóny vodního toku Svratka a Svitava, k.ú. Modřice, Holásky a Chrlice
z důvodu zmenšení rozlivové plochy a možného ohrožení nemovitostí v k.ú. Holásky
povodňovou vlnou“. Zdejší vodoprávní úřad k tomuto konstatuje, že administrativní změnou
aktivní zóny toku Svratka a Svitava, která odráží skutečný stav terénu v dotčeném území,
nedojde k ovlivnění rozlivové plochy na území městské části Brno-Tuřany. K ovlivnění
rozlivové plochy by naopak mohlo dojít např. stavebním zásahem do koryta vodního toku
nebo vybudováním protipovodňového opatření, což není předmětem tohoto řízení.
Vzhledem k tomuto je nutné stanovisko rady městské části Brno-Tuřany odmítnout.
V aktivní zóně záplavových území (dle § 67 odst. 1 vodního zákona) se nesmí
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb
dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v
záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena
taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu
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staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a dále jsou
zakázány činnosti uvedené v § 67 odst. 2 vodního zákona.
Nově vymezená aktivní zóna významného vodního toku Svratka a Svitava je závazným
podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu
zahrnuta do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména do grafických
částí a výkresů řešících limity využití území – v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti. Vymezená aktivní zóna významného vodního toku Svratka a
Svitava je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního
řádu se po nabytí účinnosti předá toto vymezení aktivní zóny významného vodního toku
Svratka včetně mapových podkladů Ministerstvu životního prostředí.
Statutární město Brno a dotčené městské části, jejichž katastrální území jsou
dotčena, se žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15-ti dnů na úřední desce a
zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí. Zdejší vodoprávní úřad taktéž zajistí
vyvěšení tohoto vymezení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje po dobu
15 dnů.
Z výše uvedených důvodů byla, dle návrhu správce vodního toku, nově vymezena
aktivní zóna vodního toku Svratka a Svitava v k.ú. Modřice, Holásky a Chrlice.

Ing. Bc. Anna Hubáčková, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník:
Doručí se:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Úřad městské části Brno-Chrlice, odbor výstavby a územního rozvoje, Chrlické nám. 4,
643 00 Brno
Úřad městské části Brno-Tuřany, odbor stavební a technický, Tuřanské nám. 1, 620 00
Brno
Magistrát města Brno, odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67
Brno
Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, Brno, 614 00
Doručí se včetně tištěných mapových podkladů týkajících se předmětného záplavového
území a aktivní zóny:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha + CD s digitálními podklady
Magistrát města Brna, odbor VLHZ, Kounicova 67, 601 67 Brno
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2,
656 70 Brno
KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu – zde + CD s digitálními
podklady
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Statutární město Brno a dotčené městské části, na jejichž území se aktivní zóna
záplavového území stanovuje:
(Žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce a zaslání potvrzení
o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje)
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Město Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
Městská část Brno-Chrlice, Bolzánova 1, 618 00Brno
Městská část Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00

Fax
541 651579

Telefon
541 652 690

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz
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E-mail
cibulka.michal@kr-jihomoravsky.cz

